
Entrevista: Bernt Entschev

"Profissionais têm
que aprender mais
sobre comportamento
humano"

x-diretor da Souza Cruz e um dos head hunters mais requisitados do
mercado, Bernt Entschev avalia que o mercado de executivos de finanças
no Brasil já não consegue absorver todos os bons profissionais do setor.
Segundo ele, capacidades emocionais e o envolvimento voluntário em
programas sociais têm feito a diferença em disputas acirradas para postos
de comando em grandes companhias nacionais e estrangeiras.

Executivos Financeiros - À medida que cresce a
demanda por profissionais de finanças atualizados
em uma gama cada vez maior de assuntos, o surgi-
mento de escolas e cursos de MBA e congêneres têm
explodido no Brasil. Não há números precisos, mas
há estimativas de que existam mais de 6 mil desses
cursos em atividade no País, a grande maioria de
qualidade discutível. O que deve fazer o profissio-
nal para evitar que o curso que escolher se torne
um muro na carreira em vez de alavanca?
Bernt Entschev - Existem muitos bons cursos no mer-
cado brasileiro, mas acho que a melhor triagem ainda é
escolher pela grife. Procure um ranking das melhores
do setor e escolha entre as cinco melhores. E a recomen-
dação vale também lá fora. Na Europa e nos Estados
Unidos existe uma infinidade de cursos. Não adianta
tentar esconder: as empresas sempre olham para a grife,
para a tradição das escolas de bom nome.

EF - Mas mesmo dentre as melhores tem crescido o
volume de assuntos ofertados. Como escolher o tema
mais adequado à carreira?
Entschev - Quem é esperto sabe que o executivo, uma
vez na diretoria de finanças de uma grande empresa,
tem fortes possibilidades de vir a ocupar a presidência.
É o segundo homem da organização. Não é à toa ser
muito comum o diretor financeiro ocupar também a

diretoria de Relações com Investidores. Acabou de
acontecer na Petrobras. Com a saída do José Eduardo
Dutra, o Sérgio Gabrielli, que era diretor financeiro,
virou presidente. E por que isso acontece? Porque o
profissional de finanças tem a obrigação de ter uma
visão mais global da empresa. Por isso, quanto mais
abrangente for especialização, maiores as chances de
subir. Saber lidar com cash flow, planejamento e ter
uma capacidade analítica de custos são requisitos
muitos apreciados.

EF - Como está a qualidade do executivo brasileiro
de finanças segundo os padrões internacionais?
Entschev - Existe uma competência reconhecida de profis-
sionais, não só do Brasil mas de toda a América Latina para
trabalhar em ambientes instáveis. Essa é a vantagem de ter
convivido com grandes transformações na economia, como
hiperinflação, desvalorização do câmbio, recessão etc. Mas
em economias maduras, somos apenas mais um.

EF - E como tem sido a procura das companhias por
profissionais brasileiros para trabalhar no exterior?
Entschev - É justamente essa habilidade para trabalhar
com a instabilidade que tem feito companhias européias
buscarem candidatos aqui para trabalhar em filiais no
Leste Europeu e em outros países emergentes, como na
China. Conheço uma empresa alemã que tem diversos
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executivos brasileiros trabalhando lá. No entanto,
somos considerados muito indisciplinados para traba-
lhar em nações desenvolvidas.

EF - Quão verdadeira é a reclamação de algumas
empresas que dizem não conseguir preencher vagas
para altos postos por não encontrar profissionais
qualificados o bastante?
Entschev - É quase impossível não achar executivos
financeiros qualificados no Brasil. Temos bastantes
profissionais muito capacitados. Mas se a empresa tem
necessidade de um 'Pelé', aí fica difícil.

EF - Então, por que muitas multinacionais trazem
profissionais da matriz para chefiarem suas ope-
rações aqui?
Entschev - Quando chegam aqui, as companhias vêm
com seu time de fora, que já conhece a realidade da
empresa. Mas depois de terem se instalado, buscam
executivos aqui mesmo. Eu desconheço situação em que
não se achou ninguém por deficiência técnica.

EF - Mas é verdade também que existem muitos no
mercado com excelente formação, inclusive os que gas-
tam milhares de dólares em instituições estrangeiras,
que não conseguem seu espaço. Qual é o problema?
Entschev - Bem, uma das explicações é o baixo nível
de crescimento da economia brasileira nos últimos
anos, que não tem dado conta de gerar as vagas
necessárias para absorver todos esses profissionais.
Mas existe outro fator de ordem técnica. Em geral, os
profissionais conseguem lidar com situações diferentes
no campo macroeconômico, mas não na própria empre-
sa. Há alguns que têm um desempenho extraordinário
trabalhando na recuperação de empresas mergulhadas
em problemas financeiros, mas que não se dão bem
quando um ambiente competitivo exige ousadia.

EF - O crescimento acelerado da economia da China
e o aumento das relações comerciais do Brasil com
aquele país tem aumentado o interesse pelo apren-
dizado do mandarim, o idioma mais falado por lá.
Isso é um modismo ou os executivos devem ficar
atentos a esse fenômeno?
Entschev - Não é moda, existe uma demanda crescente
desse conhecimento por parte de muitas empresas
multinacionais e de companhias brasileiras que estão se
internacionalizando. Quem aprender, vai ter mais opor-
tunidades. Tenho participado de alguns seminários
internacionais e visto que essa é uma opinião corrente:
o chinês está se tornando um idioma mais importante
que francês e o alemão. É certamente a terceira língua
para os executivos de finanças que estão chegando ao
mercado, depois do inglês e do espanhol.

EF - Os futuros executivos já sabem que vão encon-
trar um mercado provavelmente ainda mais com-
petitivo que o atual. Que decisões eles podem tomar
agora que lhes servirá de diferencial quando dis-
putarem uma vaga?
Entschev - Em geral, todos eles têm uma forte dosagem
técnica, o que os torna muito parecidos. O que tem sido
um fator decisivo na escolha das companhias é a
capacidade emocional. Como potenciais candidatos a
presidirem uma empresa, eles devem saber liderar e li-
derança é muito menos uma questão de números e mais
de motivação. Além disso, conta também alguns itens
extracurriculares. Recentemente, apresentei dois can-
didatos a diretor financeiro para uma grande compa-
nhia. A formação de ambos era muita parecida e o que
determinou a escolha foi um aspecto aparentemente
pouco relevante: ganhou o que tinha experiência com
uma organização não-governamental. Trata-se de uma
característica que não era vista no passado. Mas isso
tem sido visto pelas empresas assim: se o sujeito é
capaz de fazer tudo o que o outro faz e ainda é capaz de
se doar, eu prefiro esse.

EF - Além da consultoria a companhias, o senhor
deve ser consultado também pelos próprios profis-
sionais em busca de orientação para a carreira. Qual
é o seu conselho para quem pensa em abandonar o
mercado de trabalho e seguir carreira solo?
Entschev - Alguns tentam um negócio próprio porque
não terem alcançado ou perdido um posto-chave numa
grande corporação. Mas essas não devem ser as duas
únicas escolhas do profissional. Existem algumas car-
reiras dentro do governo que são sólidas, prazerosas e
bem remuneradas. Além disso, há multinacionais
menores que proporcionam tratamento semelhante às
das grandes. Mas se ainda assim o executivo insiste em
voar sozinho eu recomendaria que ele fizesse a si
mesmo quatro questões: Tenho capacidade de viver
num ambiente inseguro? Sou capaz de lidar com a
solidão ou sempre preciso de uma troca de idéias antes
de tomar decisões? Tenho identificação com o assunto
com o qual pretendo trabalhar? Tenho competência para
vender meu produto com lucro? É preciso que o indiví-
duo faça uma análise sincera e seja capaz de responder
afirmativamente a essas quatro perguntas. Se tiver dúvi-
da sobre qualquer um dos itens, recomendo desistir.

EF - Não é uma avaliação rigorosa demais?
Entschev - Eu sei disso por experiência própria.
Quebrei uma padaria porque não tinha identificação
com o produto e com o cliente. Eu tenho visto alguns
profissionais que tentaram negócio próprio, mas que
voltaram ao mercado de trabalho porque não con-
seguiram seguir essa receita.
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Fonte: Executivos Financeiros, a. 16, n. 174, p. 58-59, ago. 2005.




